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        OCHRONY ŚRODOWISKA 
               W RZESZOWIE 

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 

WOOŚ.420.20.2.2021.AD.24 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 
247 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem Pełnomocnika, 
Pani Dominiki Gilarskiej-Błaż reprezentującej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu 
DN700 Rozwadów – Puławy na odcinku przekroczenia rzeki San w m. Karnaty”, 
zlokalizowanego na terenie Stalowej Woli obręb Charzewice oraz miejscowości Brandwica, 
gmina Pysznica”; 
 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 
 
1) o wydaniu przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie w dniu 22.07.2021 r. (data wpływu 29.07.2021 r.), opinii znak: 
SNZ.9020.4.22.2021.JM, w której uznano za zbędne przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, 

2) o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w dniu 29.07.2021 r. (data 
wpływu 23.08.2021 r.), opinii znak: RZ.ZZŚ.4.435.216.2021.MZ, w której stwierdzono brak 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
zadania, 

3) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał 
dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji. 

 
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się 

oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, 
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, (al. Józefa Piłsudskiego 
38, 35-001 Rzeszów) w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.30 – 15.30, po uprzednim 
umówieniu wizyty: telefonicznym (tel. 17 785 00 44), za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej lub poczty tradycyjnej. 

Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie. 
 Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 07 września 2021 r. 
 

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

(-) 

Antoni Pomykała 
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie 

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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Otrzymują: 
1. Pani Dominia Gilarska-Błaż – Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

w Warszawie 
2. Strony postępowania za pośrednictwem Tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie 
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Stalowej Woli zgodnie z art. 49 Kpa w związku 

z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP 

4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Pysznica zgodnie z art. 49 Kpa w związku 
z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP 

Do wiadomości: 
1. WOOŚ aa 


